
Bliv ven med Kapellet  
Det bliver du ved at melde dig ind i 
Foreningen Det Kongelige Kapels Venner.

Som medlem af foreningen er du med til at 
støtte og at udbrede kendskabet til verdens 
ældste orkester.

Det Kongelige Kapels rødder går helt tilba-
ge til 1448. Orkesteret har gennemløbet en 
fantastisk udvikling siden sin start og har 
dermed haft en overordentlig stor betyd-
ning som kulturbærer og kulturformidler for 
vores musikkultur, for os som musikelskere 
og for Danmark som helhed. En institution 
som vi som samfund skal værne om og 
give al mulig støtte.

I dag er Kapellet et helt fantastisk velspil-
lende orkester, hvis koncerter altid skaber 
beundring og varme reaktioner, både i 
indland og udland
Vi vil gerne som forening udbrede kendska-
bet til Kapellet ved at dele vores oplevel-
ser via de sociale medier og ved at være 

ambassadører for orkestret, samt at vi som 
forening giver input til den løbende kultur-
politiske debat til fordel for orkestret. 

Det er vigtigt, at vi alle som ambassadører 
gør en forskel og gerne ved at fortælle det 
via mund til mund-metoden.

Gør noget for andre og for dig selv.
 
Som medlem af foreningen vil du få 
- Adgang til arbejdsprøver med Kapellet i 
deres egen prøvesal på Operaen. 
- Tilbud på koncertbilletter med 10 procents 
rabat.
- Hvert år vil der være et antal aftener for 
medlemmer: Præsentation af et orkester-
instrument og en musiker, små koncerter, 
historieaftener med en af kapellets mange 
gode historiefortællere og mange andre 
emner, der optager foreningens medlem-
mer.
- En årlig Kapelmiddag, hvor medlemmer-
ne mødes til en aften med mad, musik og 
højt humør.

Fotograf Camilla Winther
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Har du det 
lige som os?
Nyder du at høre 
Det Kongelige Kapel 
spille?

BLIV VEN MED 
KAPELLET

Fotograf Natascha Thiara Rydvald



Det Kongelige Kapel
Det Kongelige Kapel kan føre sin historie 
helt tilbage til Christian den Førstes Trom-
peterkorps. De spillede musikken ved hoffet, 
som gradvist ændrede sig til tjenester på Det 
Kongelige Teater. I 1883 kom de traditionsrige 
Kapelkoncerter til.

Et medlem af Kapellet kaldes en kongelig ka-
pelmusicus, og musikerne bliver tildelt et unikt 
nummer siden starten. I dag nærmer tallet sig 
de ellevehundrede.

Orkestret værner om sine stærke kunstneriske 
traditioner og er kendt for sin varme og homo-
gene klang. Talrige er de berømte dirigenter 
og komponister, der har har arbejdet med dem 
heriblandt Richard Strauss, Igor Stravinskij, 
Leonard Bernstein og Daniel Barenboim. 

Det Kongelige Kapel ejer en stor samling ægte 
strygeinstrumenter af de gamle italienske me-

stre, som stilles til rådighed for musikerne.

Men først og fremmest er det ånden, omhuen, 
spilleglæden og den enestående samling af 
talent i Det Kongelige Kapel, der skaber de 
uforglemmelige koncertoplevelser – og som 
løbende bliver formidlet videre i de utallige 
ballet- og operaforestillinger, som Kapellet er 
en væsentlig del af.

Foreningen Det Kongelige Kapels Venner
blev stiftet den 14. marts 2017. Foreningens 
formål er at støtte Det Kongelige Kapel og at 
udbrede kendskabet til dette verdens ældste 
orkester, så endnu flere kan få gavn og glæde 
af orkestrets helt enestående virke.

Kontingent:
Unge under 26  50 kr. årligt
Enkeltmedlem  275 kr. årligt.
Par   375 kr. årligt

Billedmaterialet er stillet til rådighed af Det Kongelige Teater
Fotograf Natascha Thiara Rydvald

Hvordan bliver jeg medlem?

Du kan blive medlem ved at kontakte en af 
vores repræsentanter ved en Kapelkoncert 
eller gå ind på vores hjemmeside og vælg 
Bliv Medlem. Betaling sker via betalingskort 
eller girokort. 

Hjemmesiden er på www.fdkkv.dk
Mailadresse: info@fdkkv.dk
Telefon: 5213 2281

Kontakten til medlemmerne foregår via et 
nyhedsbrev med oplysninger om aktiviteter 
og nyt om orkestrets virke. Vi har også en 
hjemmeside, fdkkv.dk

Har du lyst til at arbejde med et arrange-
ment, hører vi meget gerne høre fra dig. 
Der er altid et sjovt og meningsfuldt frivillig-
job i foreningen.


